Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29. decembra 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: p. Radoslav Ďuroška, starosta obce
p. Karol Šamaj, zástupca starostu
p. Anna Ďuratná, poslanec OZ
p. Martin Kuchta, poslanec OZ
p. Martin Turčák, poslanec OZ
Ing. Milan Mizera, poslanec OZ
Ďalší prítomní: Mgr. Červená Dana, Ing. Stanislav Jančiga, Anna Švaňová, Mgr. Alena
Falátová
Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
3. Dotácie zložkám
4. Rozpočet MŠ Ochodnica na rok 2021
5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2021
6. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2021
7. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
8. Plán kontrolnej činnosti na hlavného kontrolóra obce Ochodnica na 1.polrok 2021
9. Diskusia
10. Záver.
1.Otvorenie
- starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dnešným programom.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Do návrhovej komisie určil: Ing. Milan Mizera, p. Martin Kuchta
Overovatelia zápisnice:
p. Karol Šamaj, Anna Ďuratná
Zapisovateľka:
p. Červená Dana

3. Dotácie zložkám.
Kontrolór obce oboznámil, poslancom koľko žiadosti bolo prijatých, ďalej uviedol akú
sumu zložky žiadajú. Vyučovanie musia predložiť najneskôr do 15.12. príslušného roka. Majú
to aj v zmluve stanovené.
Mažoretky Ellis – 2500 €.
CSS Kamence... 350 €
JDS 1000 €
SZZ Ochodnica 450 €
Poľovnícke združenie Šerkov 300 €
Zo Slov..zväz včelárov 300 €
Folklórny súbor Kyčera 500 €
Erko ................ 500 €

Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica .... .....................10 000 €

Poslanec Ing. Milan Mizera vzniesol otázku : prečo nedostali poslanci OZ tieto žiadosti
v dostačujúcom čase pred OZ.
4. Rozpočet MŠ.
Riaditeľka MŠ uviedla, že rozpočet sa od predchádzajúcich rokov moc nelíši. Akurát pribudla
položka – všeobecný materiál- napr. papierové utierky nakoľko sa nemôžu používať uteráky.
Ďalšia položka, ktorú Vám chcem upresniť- Stierkovanie a maľovanie priestorov obsahuje
oškrabanie stien v celej budove, nové omietky a maľovanie. Cenu mi priebežne vypracovala
firma, ktorú som oslovila. Je to len prieskum. Poslanec p. Martin Kuchta upozornil, nech si
najskôr zistia v akom stave je elektrická inštalácia v budove. Bolo by vhodné, keď budú steny
oškrabané, možno urobiť elektrickú inštaláciu. Riaditeľka v rozpočte zahrnula aj nový
program pre jedáleň. Máme problém s komunikáciou. Poslanci odporučili riaditeľke najskôr
preveriť podmienky zmluvy na odstúpenie alebo ukončenie zmluvy.
Poslanec Ing. Milan Mizera odporučil p. riaditeľke do budúcna rozdeliť položky mzdy od
odvodov. Žiadne iné námietky voči rozpočtu MŠ poslanci OZ nemali.
Hlasovanie za schválenie rozpočtu pre MŠ na rok 2021.
OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet MŠ na rok 2021 vo výške 157 510 €.
Za : 5
Proti: 0
Zdržalo: 0

5. Rozpočet ZŠ Ochodnica na rok 2021.
Riaditeľka ZŠ p. Mgr. Alena Falatová oboznámila poslancov s rozpočtom ZŠ. Položky sú
zhruba rovnaké s predchádzajúcim rokom. Samozrejme sa navýšila položka na čistiace
prostriedky ohľadom – Covid 19. Máme viac o jedného asistenta učiteľa. Keď bude známy
normatív, sa rozpočet môže zmeniť. Chcela by som niečo urobiť s prístupovými bránami, sú
už v dosť zlom stave. Našu školu navštevuje 177 žiakov. Kúpili sme počítače a určité
zariadenie.
OZ v Ochodnici berie na vedomie rozpočet ZŠ na rok 2021 na prenesené kompetencie.
OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet pre Školskú jedáleň na rok 2021 v sume 63 350€.
ŠKD.
Riaditeľka uviedla, že je otvorená ranná družina pre deti,aby nemuseli čakať vonku. Rozpočet
je len o 60 € vyšší ako minulé roky.
OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet Školského klubu detí na rok 2021 v sume 21 700 €.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Rozpočet CVČ Ochodnica na rok 2021.
Všetky pracovnoprávne vzťahy prejdú pod ZŠ. Bude len ZŠ č. 19 a CVČ bude jej súčasť.
OZ v Ochodnici schvaľuje rozpočet pre Centrum voľného času na rok 2021 v sume 30 000 €.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0
OZ v Ochodnici schvaľuje dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy v platnom znení.
Za:5
proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Rozpočet obce Ochodnica na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
Kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu s menšími úpravami. Rozpočet
obce sa prejednával aj na finančnej komisií.
OZ v Ochodnici schvaľuje finančné dotácie zložkám v sume 5 930€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0

OZ v Ochodnici berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Ochodnica k návrhu
rozpočtu obce na rok 2021.
Zdenko Žabka, veliteľ DHZ, uviedol, že sa zameriavajú prevažne na hasenie lesných
požiarov. Chceli by do budúcna zakúpiť teréne auto. Máme určitú finančnú čiastku ale
budeme potrebovať aj pomoc od obce. Starosta obce odpovedal, že všetko bude záležať aké
bude obec dostavať podielové dane.
Poslanec a predseda finančnej komisie p. Martin Turčák sa vyjadril k rozpočtu obce. Je tam
určitá rezerva ale nie moc veľká. Obec nemá dlh.
OZ v Ochodnici po úpravách schvaľuje rozpočet obce Ochodnica na rok 2021.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ v Ochodnici berie na vedomie rozpočet z výhľadom na roky 2022 a 2023.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica na 1. polrok 2021.
V pláne kontrolnej činnosti kontrolór obce navrhuje kontrolu príjmovej časti rozpočtu –
poplatok za komunálny odpad z dôvodu riešenia zníženia výdavkovej časti v položke
komunálny odpad. Zároveň navrhuje vykonať kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu ŠD pri
ZŠ Ochodnica a CVČ Ochodnica.
Plán kontrolnej činnosti obsahuje kontroly vykonávané na základe uznesení OZ alebo
z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa kontrolór
dozvedel pri výkone svojej činnosti.

OZ v Ochodnici schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ochodnica na 1.
polrok 2021.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa: 0

9 Diskusia
Starosta obce predložil správu nezávislého audítora k účtovnej závierke.
OZ v Ochodnica berie na vedomie správu nezávislého audítora o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2019 a správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.
Starosta obce poďakoval poslancom OZ za ich spoluprácu počas celého roka.

10. Záver.
Nakoľko nebolo viac pripomienok, starosta obce poďakoval poslancom za ich prítomnosť a
ukončil obecné zastupiteľstvo.

Overovatelia:

Karol Šamaj .............................
Anna Ďuratná ..............................

Radoslav Ďuroška
starosta obce

